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Erwin en Gisèle runnen een
gigolo-service
7 april 2017 om 05:58 door Iris Hermans

Van jonge singles en zakenvrouwen tot de veertigjarige maagd en terminaal zieke
vrouwen. Dit stel levert kwaliteitsescorts voor elke vrouw. „Wij hebben een heel mooi vak.”

MOOIE VERHALEN
Met twee telefoons op tafel en een latte macchiato voor zich, zitten Erwin en Gisèle er
helemaal klaar voor. „We hebben zoveel mooie verhalen, je zou er een boek over kunnen
schrijven.” Dat ligt dan ook hun planning, „het zou bijna zonder zijn om er niets mee te
doen.” Samen runnen ze The Men’s Company, een online bedrijf waarmee ze 24/7
mannelijke high class escorts aanbieden. Ze zitten in twaalf landen en doen alles via de
mail, telefoon, sms en ook WhatsApp, „dat heeft de laatste tijd een vlucht genomen.”
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BREED ASSORTIMENT
Vier jaar zijn ze samen, al lijkt het alsof ze elkaar al hun hele leven kennen. Ze lijken op
elkaar in doen en laten, hebben dezelfde blauwe ogen en hetzelfde enthousiasme
waarmee ze vertellen over hun vak. „We zijn de enige in Nederland die dit op dit hoge
niveau doen.” Er is letterlijk voor elk wat wil(d)s, hun assortiment is gevarieerd: van blank
tot donker, van heel gespierd tot normaal. „Ze zijn wel allemaal minimaal 1.80m en vanaf
27 jaar, we hebben niets aan jongens zonder enige levenservaring”, vertelt Gisèle.
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VOOR BIJ DE KOFFIE
3000 aanmeldingen krijgen ze per jaar, „soms zit ik maandagochtend aan mijn koffie en
krijg ik een enorme paal over de app!” Nee, ze selecteren echt niet op grote joekels, lacht
ze, „maar ze zijn wel allemaal goed geschapen hoor, dat vinden onze meeste klanten toch
ook belangrijk.” Jaarlijks nemen ze een vijftal nieuwe aan, de selectie is streng. Dat begint
al bij het eerste contact waarbij veel mannen duidelijk niet kunnen spellen. Gicholo, gigilo,
gigalo… Die gaan niet door, intelligentie en niveau is ook belangrijk.
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PLEASEKICK
Net zoals empathie nogal een dingetje is. „We willen mannen die vrouwen écht goed
begrijpen, die een kick krijgen om vrouwen te pleasen en die hen met hun persoonlijkheid
op hun gemak kunnen stellen.” Want ze hebben ook veel vrouwen die het als onderdeel
van hun therapie doen. Vrouwen met een incest- en/of verkrachtingsverleden bijvoorbeeld,
„of de hoogopgeleide vrouw van veertig die nog maagd is.” Ook terminaal zieke vrouwen
die voor een laatste keer met een man willen zijn, „we zitten regelmatig met een brok in
onze keel door alle verhalen en reviews.” Die zijn heel positief, „die dankbaarheid is ook
waar je het voor doet.”

GEHEIMPJE
Hoe ze verder precies selecteren, dat is hun geheimpje, glimlachen ze mysterieus. Maar
vooruit: „mannen die swingers zijn, en dan bedoelen we niet dansers, dat zijn
topkandidaten.” Die weten hoe ze kortstondige intimiteit kunnen creëren en een knop om
te zetten, want toegegeven: al zijn de meeste klanten 'behoorlijk knap', niet iedere vrouw is
hun type, netjes uitgedrukt. „Maar je moet haar wel fijne uren bezorgen en deze mannen
kunnen dat.” Het is overigens nooit toneelspel, zo verzekeren ze. ,,Elke man komt oprecht
binnen.” En rechtop: geen Viagra als hulpmiddel, dat is geen oplossing, „maar ze focussen
zich dan bijvoorbeeld heel erg op dat oorlelletje dat er zo sexy uitziet, iedereen heeft wel
weer wat.”
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Mais oui, c'est Laurent

'GENOTSKOFFERTJE'
Er zijn genoeg do’s en don’t, verklapt Erwin. „Zo hebben de mannen altijd mooie schoenen
aan en nooit een sterk geurtje op.” Sommige klanten zijn getrouwd en met een knipoog:
„dat is dan niet handig!” De meeste gigolo’s nemen een ‘genotskoffertje’ mee, „met vibi’s
en massageolie enzo.” Eentje heeft zelfs een hele trolley vol, „die kan zo op wereldreis.”
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WAKEND OOG
Het bevlogen stel helpt vrouwen desgewenst met matchen, maar ze behouden altijd een
wakend oog. Zo was er de vrouw die een gigolo wilde om zwanger te worden, „dat kan
natuurlijk echt niet.” Het meisje van 19 dat haar vaders erfenis erdoorheen wilde jagen en
de vrouw die verliefd werd, hebben ze gestopt. „We zijn zakelijk, maar blijven bovenal
menselijk.”
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VOOR BIJNA ALLE LEEFTIJDEN
Het idee van een rijke oudere vrouw die een gigolo bestelt, is achterhaald. „Dat gebeurt
ook wel, maar onze klanten zijn vrouwen van alle leeftijden.” Dat wil zeggen vanaf 18 tot
en met ‘ergens in de zestig’. Ook veel stellen, „die verlangen naar wat schwung in hun
relatie en het voordeel van een gigolo erbij, is dat het compleet risicoloos is en-ie
naderhand niet blijft plakken.”

BIJZONDERE WENS
De voluptueuze vrouw die de wens had dat haar gigolo een Engelse tekst van vier A4’tjes
uit zijn hoofd zou leren en moest doen alsof hij een Canadese ijshockeyer was en haar zou
ontmoeten aan de linkerreling van de MS Rotterdam, is een van de bijzondere wensen van
hun klanten. En zo zijn er talloze verhalen, al kunnen ze niet alles vertellen, „discretie is
essentieel.”
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TOCH NOG EEN TABOE
Voor veel vrouwen is de drempel nog te hoog om een gigolo te boeken, besluiten Erwin en
Gisèle. En dat is toch jammer, „er heerst nog altijd een taboe, terwijl niets mooiers is dan
een vrouw een paar uur helemaal te laten shinen en dat kunnen onze gigolo’s dankzij onze
intensieve werving en selectie als geen ander.”

